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ÅRGÅNG 32 NR 2/2016

VAD SKER INOM FÖRBUNDET ?
”FÖRBUNDSYHETER” ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att
spegla den verksamhet som finns inom förbundet ! Medlemsföreningarna kan också vara
med och påverka innehållet genom notiser, referat, synpunkter etc !

”Riksmästerskapet i Golf 2016” kommer att genomföras, tillsammans med Kommunanställdas
Fritidsförbund (KAF) den 2-3 (fredag/lördag) september, av föreningen Kom Mé i Nyköping !

ANMÄLAN SKALL VARA GJORD SENAST DEN 5 AUGUSTI !
Inbjudan har varit utsänd tidigare, men finns även med som bilaga till detta nummer av
”Förbundsnyheter” ! Anmäl redan nu så ni är säkta på att komma med !

BILD FRÅN NYKÖPINGS GOLFKLUBB
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”Riksmästerskapet i Innebandy 2016” kommer att arrangeras, tillsammans med Kommunanställdas
Fritidsförbund (KAF) den 1 oktober av föreningen MSE Fritid (Mälarsjukhuset) i Vilstahallen
i Eskilstuna !

ANMÄLAN SKALL VARA GJORD SENAST DEN 31 AUGUSTI !
Inbjudan har varit utsänd tidigare, men finns även med som bilaga till detta nummer av
”Förbundsnyheter” ! När ni har sänt in er anmälan får ni med info om arrangemanget !

Ni har väl erbjudit era medlemmar att vara med i ”Motionera med SSIF 2016”, som genomförs
under tertial 2/2016 (maj-augusti) ?
DET ÄR INTE FÖR SENT – FORTFARANDE ÄR DET
HALVA TIDEN (MAJ-AUG) KVAR AV ARRANGEMANGET !
Motionskortet är utsänt tidigare, men finns med som bilaga till detta nummer av ”Förbundsnyheter” !

FINA PRISER FINNS ATT VINNA !
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SSIF-ENKÄT UT UNDER HÖSTEN !
Förbundet kommer att under hösten sända ut en enkät till medlemsföreningarna för att få era
synpunkter på verksamheten och framtiden ! För att nå så många enskilda personer som möjligt
vill förbundet att nu sänder in mailadresser till samtliga inom er styrelse, men även till andra personer
inom er förening som ni tror har synpunkter på SSIF:s verksamhet !
SÄND MAILADRESSERNA TILL: lgb.vanersborg@gmail.com
Vill ni ha annan kontakt i ärendet sök SSIF:s sekreterare,
Lars-Göran Bengtsson på mobil 073 639 71 88

DE NORDISKE HOSPITALS LEGE 2016 !
De 23:e Nordiske Hospitals Lege genomfördes i Reykjavik på Island den 9-12 juni och här
kommer några klipp från arrangemanget:
- från Sverige deltog fyra föreningar Lunds Lasaretts IF, Landstingets PK N:v Götaland, Ryhovs MK >
Jönköping och Stockholms Läns Landsting (SLIF)
- totalt var deltagarantalet över 800 st, flertalet från Norge, men även från Sverige, Danmark, Finland,
och naturligtvis från Island
- arrangemanget blev mycket uppskattat och den arrangerande föreningen, Landspitali i Reykjavik
fick mycket beröm, inte minst för det genomtrevliga Final Partyt
- priset till ”Bästa Förening” gick, inte överraskande, till hemmaföreningen Landspitali Reykjavik
- ”Fair-Play-Priset” gick till Rose-Marie Svensson från MSE Fritid Eskilstuna för hennes initiativ
att få med innebandy på programmet
- det beslöts i Reykjavik att de 24:e Nordiske Hospitals Lege skall genomföras den 14-17 juni i
Vierumäki Resort, Sport Institute of Finland, med Lahti City Hospital, Svatka ry som arrangör
- ”DNHL:s Kongress 2017” kommer också att genomföras i Vierumäki den 6-8 oktober
NÄSTA ARRANGEMANG I SAMARBETSORGANISATIONEN ”DE NORDISKE
HOSPITALS LEGES” REGI ÄR ”NORDISKE SKIDAGER 2017” SOM,
FÖR 13:e GÅNGEN GENOMFÖRS AV SYKEHUSET INNLANDET GJÖVIK,
DEN 5-9 APRIL PÅ BEITOSTÖLEN I NORGE !

INFO
Har ni frågor eller vill ha mer info om förbundets verksamhet kontakta:
Sekr:
Lars-Göran Bengtsson
Tfn
0521/158 12
Mobil:
073 639 71 88
E-mail:
lgb.vanersborg@gmail.com
ÖVRIGA I STYRELSEN:
Tommy Mäntynen, ordförande
Stockholm
tommy.mantynen@sll.se

William Rasmussen, kassör
Malmö
william@heyspots.se

Lotta Bylund, v.ordförande
Borås
lotta.bylund@vgregion.se

Lars Hedman, v.sekreterare
Katrineholm
lars.hedman@dll.se

Lars Magnusson, suppleant
Jönköping
lars-eric.magnusson@lj.se

Annsofie Nordhagen, suppleant
Umeå
annsofie.nordhagen@vll.se

